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Biztos Menedék
EFOP-1.2.5-16
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év október hó 26.
naptól 2018. év október hó 26. napig van lehetőség.

A felhívás célja:
A konstrukció célja, hogy a kapcsolati erőszak, valamint az emberkereskedelem áldozatainak
ellátottsága javuljon. Ennek érdekében az alábbi részcélok mentén valósulnak meg
fejlesztések:
• Nemzetközi példák figyelembevételével a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem
áldozatainak segítése bővített intézményi rendszer kiépítésén keresztül.
•A jelenleg kapacitáshiányos ellátórendszer túlterheltségének csökkentése.
• A konstrukció keretén belül Magyarországon még nem létező új elem (kríziskezelő
ambulanciák) kialakítása, a szolgáltatási paletta komplexebbé, az áldozatok
igényeihez jobban illeszkedővé tétele.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 36-56 db
Támogatást igénylők köre:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
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1) krízisambulancia esetén 60-63 millió forint
2) krízisközpont esetén 35-42 millió forint
3) félutas ház esetén 20-44 millió forint
A 3. tevékenységcsoport esetében egy kérelemben kettő félutas ház is létrehozható az
alábbiak szerint: egy félutas ház 20-22 millió forint, két félutas ház 40-44 millió forint támogatás
értékben.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Civil szervezetek, egyházak vagy egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények,
nonprofit gazdasági társaságok, önkormányzati fenntartású intézmény:
529 - Egyéb egyesület
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek
321 - Helyi önkormányzat
569 - Egyéb alapítvány
327 - Helyi önkormányzatok társulása
525 - Vallási tevékenységet végző szervezet
559 - Egyházi szervezet technikai kód
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
551 - Bevett egyház
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jog
1. Kríziskezelő ambulancia kialakítása esetén:
a. krízisközpontot már működtető szervezetek, és
b. a támogatást igénylő rendelkezik együttműködési megállapodással a megvalósítás
helyszíne szerinti települési önkormányzat(ok)tal.
2. Krízisközpont kialakítása esetén:
A Gyvt. 51. §-ban meghatározott családok átmeneti otthonait fenntartó szervezetek.
3. Félutas ház kialakítása esetén:
A Gyvt. 51. §-ban meghatározott családok átmeneti otthonai/a Gyvt. előírásai, valamint a
kötelező szakmai protokoll alapján működő krízisközpontok és az emberkereskedelem
áldozatai számára létrehozott átmeneti szállásokat működtető intézmények.
Egy-egy krízisközponthoz, vagy az emberkereskedelem áldozatait fogadó átmeneti
szállásokhoz kapcsolódóan maximum két félutas ház működtethető (függetlenül annak
férőhelyszámától).
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Egy szervezet több támogatási kérelmet is benyújthat.
Egy támogatási kérelemben csak egy tevékenységcsoport megvalósítása támogatható.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi kötelezően megvalósítandó tevékenységek támogathatóak:
A projekt szakmai megvalósítását szolgáló tevékenységcsoportok:
1. tevékenységcsoport – Kríziskezelő ambulanciák kialakítása – esetén:












szakmai tanácsadás a célcsoport részére (jogi, pszichológiai, életvezetési,
tanácsadás)
esetkonferenciák, szakmaközi egyeztető fórumok tartása a gyermekvédelmi
jelzőrendszer tagjai számára egy-egy konkrét esethez kapcsolódóan, folyamatos
kapcsolat a család és gyermekjóléti központtal
helyi, regionális szintű szemléletformáló tevékenység a kapcsolati erőszak terén
létező előítéletek és sztereotípiák lebontása érdekében
egyedi esetekre vonatkozó információnyújtás (célcsoport, jelzőrendszeri tagok
részére)
a helyi szintű hálózatépítéshez kapcsolódó tájékoztató anyagok készítése és
disszeminációja (célcsoport, jelzőrendszeri tagok részére)
kapcsolati erőszak elleni küzdelemben részt vevő társszervezetekkel való
folyamatos kapcsolattartás és koordináció (különös tekintettel: OKIT 31 és
szakszolgálata, a régióban működő krízisközpontok, többi kríziskezelő ambulancia)
az ambulanciák személyi állományához szakszemélyzet biztosítása
az ambulancia munkatársai számára szupervízió biztosítása
hálózatépítés

2. tevékenységcsoport – Kríziskezelő központok kialakítása – esetén:






szakmai tanácsadás a célcsoport részére (jogi, pszichológiai, életvezetési
tanácsadás)
állandó szakszemélyzet biztosítása
családgondozás, mentorálás
szabadidős tevékenységek biztosítása a krízisközpontban ellátott családok,
egyedülállók számára
célcsoport teljes körű ellátása

A kríziskezelő központ üzemeltetését és kialakítását az érvényben lévő Szakmai protokoll
szerint kell megvalósítani (Felhívás 5. számú melléklete).
3. tevékenységcsoport – Félutas házak kialakítása – esetén:
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szakmai tanácsadás a célcsoport részére (jogi, pszichológiai, életvezetési, lelki és
egyéb mentálhigiéniás tanácsadás)
családgondozás, mentorálás

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
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társadalmi reintegrációt elősegítő programok
szakszemélyzet biztosítása
célcsoport (a gondozás folyamatának megfelelő) részleges ellátása

Egy támogatási kérelemben csak egy tevékenységcsoport megvalósítása támogatható.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Beruházások
1. Kríziskezelő ambulanciák kialakítása esetén:



tanácsadáshoz szükséges helyiség(ek) bővítése, felújítása , akadálymentesítése
az ambulancia kialakításához, működéséhez közvetlenül kapcsolódó kisértékű
eszközök beszerzése

2. Kríziskezelő központok kialakítása esetén:



megfelelő helyiségek kialakítása, bővítése, felújítása, akadálymentesítése
a protokollban leírt szolgáltatások nyújtásához szükséges kis értékű eszközök
beszerzése

3. Félutas házak kialakítása esetén:



megfelelő helyiségek kialakítása, felújítása, akadálymentesítése
a protokollban leírt szolgáltatások nyújtásához szükséges kis értékű eszközök
beszerzése

b) Egyéb szolgáltatások




konferenciák szervezése
szakértői tevékenység
szupervízió

c) Bérleti díjak



rendezvényekhez helyiségek bérlése
szakmai megvalósításhoz szükséges helyiségek bérlése

Használt eszköz beszerzése esetén a 272/2014. (XI.5) Kormány rendelet 5. számú
mellékletének 3.3.10.2. pontját kell alkalmazni. Használt eszközök beszerzése esetén az új
eszközökre vonatkozó nyilvántartási rendszer alkalmazása szükséges, mely a helyszíni
ellenőrzések során vizsgálatra kerül.
Önerő:
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
Előleg:
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás:
a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság
kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
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b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az
előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg
kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.

5

